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ności publicznej oraz organizacj i statutowo 
zajmującej s ię problematyką: ochrony środo

wiska, ku ltury, oświaty, sportu i turystyki. 
opieki zdrowotnej oraz pomocy społecznej, 

a ta kże spółek wodnych i ich związków, zwa
nych dalej Ilorganizatoramin.", 

2) w § 7 po ust. 1 dodaje s ię usl. l a w brzmieniu: 

"la. Umowa, o której mowa w ust. 1, może zawie
rać zobowiązanie do przyznania jednorazowej 
refundacj i, określonej w art. 19 ust. 3 ustawy 

z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i prze
ciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, 
poz. 128), po spełni eni u warunków określo
nych w tym przepisie, w wysokości ustalonej 
w umowie." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszen ia. 

Minister Pracy i Polityki Socja lnej: T. Zieliński 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 28 lutego 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finan sowania wydatków z Funduszu Pracy oraz 
sposobu współpracy organów zatrudnienia z bankami i instytucjami finansującymi. 

Na podstawie art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 14 grud
nia 1994 r. o zatrudnien iu i przeciwdziałaniu bezrobociu 
(Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128) za rządza się, co nastę
puje: 

§ 1. W rozporządzen i u Ministra Pracy i Polityki So
cja lnej z dnia 31 marca 1995 r. w sprawie szczegóło
wych zasad f inansowania wydatków z Funduszu Pracy 
oraz sposobu współpracy organów zatrudnienia z ban
kami i instytucjami finansującym i (Dz. U. Nr 41 , poz. 
215) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "dysponentem pierwsze
go stopnia" zastępuje się wyrazami "dysponen
tem głównym", 

b) w ust. 3 wyrazy "Dysponent pierwszego stop
nia" zastępuje s ię wyrazami " Dysponent głów
ny", 

c) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: 

,,4. Dysponent wyższego stopnia może dokony
wać zmiany limitu wydatków ustalonych dla 
dysponentów n iższego stopnia oraz ustalić 
limity wydatków na zadania dotychczas nie 
limitowane. 

5. Dysponent główny dokonuje zmian limitów 
wydatków usta lonych dla dysponentów dru
giego stopn ia po akceptacj i Ministra Pracy 
i Polityki Socja lnej lub na polecenie Ministra 
Pracy i Pol ityki Socjalnej. "; 

2) § 3 otrzym uje brzmienie: 

,,§ 3.1. Przeznaczenie środków Funduszu Pracy na 
f inansowanie: 

1) części kosztów realizacji zadan na rzecz 
bezrobotnych, wykonywanych w ramach 
działan statutowych przez organizacje 
i instytucje, 

2) udziałów i wkładów finansowych wno
szonych do spółek, fundacj i i innych 
osób prawnych, 

3) nabywania bonów skarbowych i obl iga
cji emitowanych lub gwarantowanych 
przez Skarb Panstwa lub Narodowy Bank 
Polski 

może nastąpić za zgodą dysponenta głów
nego, po zasięg n ięciu opinii Naczelnej Ra 
dy Zatrudnienia i pod warunkiem niezgło
szen ia sprzeciwu przez Ministra Pracy i Po
lityki Socjalnej. 

2. Minister Pracy i Polityki Socjalnej, po zasię
gn ięciu opin ii Naczelnej Rady Zatrudnienia, 
może zobowiązać dysponenta głównego 
do przeznaczenia środków Funduszu Pracy 
na cele, o których mowa w ust. 1."; 

3) § 5 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 5.1 . Dysponenci drugiego i trzeciego stopnia, 
po uzyskaniu pozytywnej opin ii właściwej 
rady zatrudnien ia oraz zgody dysponenta 
Funduszu Pracy wyższego stopnia, mogą 
zlecić bankom i innym instytucjom f inansu
jącym dokonywanie: 
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1) wypłat świadczeń pieniężnych dla bezro
botnych i innych uprawnionych osób, jeże
li koszty ich wypłaty nie przekroczą 0,8% 
wypłacanych kwot, 

2) rozliczeń , sp łaty i egzekucj i pożyczek udzie
lonych z Funduszu Pracy, jeżeli koszty ich 
obsł ug i nie przekroczą 0,8% spłaca nych 

kwot. 

2. W uzasadnionych przypadkach dysponent 
główny może wyrazić zgodę na zlecen ie za
dań, o których mowa w ust. 1, bankom i in
nym instytucjom finansującym , w przypadku 

gdy koszty obsługi tych zadań przekraczają 

0,8% i nie są wyższe od 1% wypłacanych lub 
spłacanych kwot, oraz zgodę na zlecenie tych 
zadań instytucjom innym niż określone 

w ust. l ."; 

4) w § 6 w ust. 2 wyrazy" Dysponent pierwszego stop
nia" zastępuje się wyrazami "Dysponent g łówny". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszen ia. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: T. Zieliński 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 28 lutego 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, szczegółowych zasad i zakresu działania Krajowego Urzę
du Pracy oraz wojewódzkich i rejonowych urzędów pracy. 

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudni a 
1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu 
(Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128) zarządza s ię, co nastę
puje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki So
cjalne j z dnia 21 marca 1995 r. w spraw ie organizacji, 
szczegółowych zasad i zakresu działania Krajowego 
Urzędu Pracy oraz wojewódzkich i rejonowych urzę

dów pracy (Dz. U. Nr 38, poz. 187) wprowadza się na
stępuj e zmiany: 

1) w § 2 skreśla się ust. 2; 

2) w § 3 skreśla się ust. 2; 

3) w § 5 w pkt 2 skreśla się l it. g) i h); 

4) w § 7 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzm ieniu: 

,,2a) ustalan ia prawa do zasiłków, dodatków szko
len iowych, stypendiów, zasiłków przedeme
rytalnych, świadczeń przedemeryta lnych oraz 
innych świadcze ń przysługujących bezrobot
nym i innym uprawnionym osobom, a także 
ich wypłacanie,". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej : T. Zieliński 
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